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1. De overgang naar het voortgezet onderwijs  
Wat verandert er, ook voor u, als je kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat? 
Interactief programma met ervaringen van onze leerlingen. 
 
Nancy van Riet-Bunte en Mandy van der Velden - Lokaal A001 

 
2. Coach je kind  
Als ouder ben je geen docent en geen studiebegeleider, zeker in de ogen van je eigen kind, 
maar toch wil je je kind graag begeleiden in een goede schoolgang. Wij willen u graag tips 
geven in hoe u dit aan kunt pakken en wat u kunt verwachten. 
 
Daphne te Kiefte - Lokaal B102 

 
3. Groepsdynamiek  
Welke aandacht heeft school om de klas van mijn kind een fijne klas te maken?  
Het is altijd spannend of je kind aansluiting zal vinden in de groep. Als ouder wil je je kind behoeden 
voor nare ervaringen, maar je bent er niet altijd bij. Heeft de school er wel aandacht voor? En hoe 
dan? Wat kan ik doen met wat ik thuis over school hoor?  
 
In deze workshop nemen wij u mee in de turbulentie die groepsdynamiek heet, wat wij daar op 

school preventief mee doen en hoe school en ouders optimaal samen kunnen werken om een veilige 

omgeving voor uw kind te maken.  

 
Jeannette Buijs - Lokaal B105 

 
4. De rondleiding  
Tijdens een korte rondleiding van zo’n twintig minuten door het schoolgebouw  willen wij u als ouder 
een idee geven wat voor school het Dominicus College is. De nadruk zal hierbij liggen op een aantal 
praktische zaken. 
 
Dorine Pepping - Receptie 
Lex Plantaz – Receptie 

 

5. Wie zijn wij? Het Dominicus College 
Tijdens deze informatieve presentatie vertellen wij u graag meer over het onderwijs op onze school. 
Waar staat onze school voor, wat vinden wij belangrijk en welke ontwikkelingen vinden er op dit 
moment plaats. Graag beantwoorden wij al uw vragen. 
 
Jeroen Langenhuizen en Emilie Braam-Roulot – Lokaal A004 

 


